
Stredoslovenská vodárenská 
prevád2ková spoloénosť, a.s. 

DOHODA O CENE č. 2022/22001069 

uzatvorená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov medzi 

objednávatel'om 

Názov (rreno, priezvisko): ... 2.á�r�d,� í_c�E: _a_ ��-�.��.a.č�é .. s.1.u��r ......................................................................... .

Sídlo (adresa): ... �':'!:�.�.':'.':'� .�.�............................. DIČ: ........ 2�2����2.2 1 .................................... . 

PSČ, obec: .. �.7� 0.� ... ����-� .. SXs.�� i�a ................. ,. . IČ DPH: ... �1<2.0����9.2 2.1 ............................. ..

IČO: ... �.�1.���.'.�................. ............... ...... .......... IBAN : ......................................................... .. 

Dátum narodenia : .............................................. . 

V zastúpeni: ............................................................. .. 
a 
dodávatel'om 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 
Partizánska cesta 5 
974 01 Banská Bystrica 
V zastúpení: Darina Gažurov á. v edúca ze Banská Bystrica 
Adresa pre poštový styk: 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 
Zákaznícke centrum Banská Bystrica, Partizánska cesta 73, 974 
79 Banská Bystrica 

Číslo tel.: .................................... . 

E-mail :

Kontaktná osoba: .... 1.��.-.�.i.� i�·IVl·a��.i.. ................. .

Reg.: OR OS B. Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 840/S 
IČO: 36 6 44 030 
DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK 2022102236 
IBAN: VÚB banka, a.s.: SK6 6 0200 0000 0020 8954 0458 
Tatra banka, a.s.: SK77 1100 0000 0026 241 O 7235 
ČSOB, a. s.: SK42 7500 0000 0000 2591 856 3 
Cali centrum tel.: 0850 1 11 234 

I. Predmet dohody
Odborno-technické posúdenie funkčnost i (prípadne vodotesnosti) zhotovenej kanalizačnej prípojky s vyhotovením 

protokolu : Sládkovičova ul ica - futbalový štadión Banská Bystrica 

li. Termín plnenia

Termín skúšky vodotesnosti prípojky: ................................ 1.1_.03.2022 

Ill. Tvorba ceny 

Objednávatel'ovi bude fakturované v súlade s Cenníkom výkonov a služieb účinným od .. �.1:.0.1.-.2.0�.2. .......... .
v platnom znení, podra bodu č. 9.3 nasledovne: 

1. cena za skúšku vodotesnosti 56,6 7 €
2. dopravné náklady podl'a platného cenníka výkonov dopravy a rrechanizmov (sadzba podl'a typu použitého vozidla
3. celková cena bez DPH
4. DPH podl'a platných predpisov
5. cena vrátane DPH

IV. Fakturácia

- viď čl. 4)

Objednávatel' bol oboznárrený s platným cenníkom dodávatel'a a súhlasí s ním. Fakturácia vykonaných prác bude realizovaná v súlade s 
touto uzatvorenou dohodou o cene. Objednávatel' sa zavazuje uhradit' zálohu vo výške ..... 60.00. €. Lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry 
je 17 dní odo dňa jej vystavenia.Za orreškanie s úhradou vyúčtovacej faktúry je dodávater oprávnený od objednávatel'a požadovat' 
zaplatenie úrokov z orreškania vo výške určenej príslušnými právnymi predpismi. 

V. Záverečné ustanovenia

Ak nedojde k zrealizovaniu predrretu dohody najneskór do dňa zmluvne dohodnutého termínu uvedeného v čas ti li. dohody, táto dohoda sa 
ruší, pričom dodávatel' je zároveň povinný bezodkladne vrátit' objednávatel'ovi ním uhradenú zálohovú platbu. Dodávater si vyhradzuje právo 
na úpravu cien v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb. Táto dohoda je vyhotovená v 2 vyhotoveniach s určením jedno vyhotovenie 
pre objednávatel'a a jedno vyhotovenie pre dodávatel'a. 

Spoločnosť Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s .• so sídlom: Partizánska cesta 5,974 O I Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 644 030, zapísaná v 
Obchodnomrcgistri Okresného si1du Banská Bystrica. oddiel: Sa. vložka č. 840/S Vás týnto infimmje. že spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby podťa nového 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzických osob pri spracúvaní osobných údajov a voťnompohybe takýchto údajov a v 
súlade so zákonomč. 18/2018 Z. z. o ochrano osobných údajov a o zmene a doplnení nickto,ých zákonov. Podrobnosti o rozsahu a pod, nkach spracúvania osobných údajov 
nájdete na www .stvps.sk/ochrana-osobnych•udajov. 

za dodáVcJ.tel'a 
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